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לא-מדעיותתפיסותהןנאיביותתפיסות

התנסותמתוךנרכשותהןהמציאות.אודות

הישר""השכל,פרשנותהיומיום

בתרבות.שרווחותתפיסותובהשפעת

אקדמייםללימודיםמגיעיםסטודנטים

שונים.בתחומיםנאיביותבדעותמצוידים

הנאיביותתפיסותיהםקרובותלעתים

ומפריעותהמדעיותלתפיסותמנוגדות

מחקריםמדעי.ידעשלולהטמעהללמידה

החברהבמדעימבואשלקורסיגילו

עלמזעריתהשפעהמדויקיםובמדעים

אתלמרציםמציגהמאמרנאיביות.תפיסות

תפיסותלביןתפיסותיהםביןהקייםהפער

לצמצומולפעולומציעהסטודנטים

הולמות.הוראהשיטותבאמצעות

ומרתקתהיטבבנויההרצאהכיטובריםרביםמרצים

לקהלהמדעייםוהרעיונותהידעאתלהעבירתיטיב

קוגניטיבייםחטמיםקיימיםלעתיםעקא,דאהשומעים.

הטוגיותשליעילההטמעהמהטטודנטיםהמונעיםטמויים,

הנפוציםהחטמיםאחדכימראיםרביםמחקריםהנדונות.

הטטודנטשלהראשוניתעמדתוהואהלמידהבתהליך

בטפרותמכונהזוראשוניתעמדההנלמד.לחומרביחט

השמשכיהטובריםישלדוגמה,נאיבית"."תפיטהבשם

המדעיתהאמתאתמטמיעיםואינםהאר')אתטובבת

שפתיים.כמטעליהלהצהירנוהגםלמרותהמקובלת,

בקנהעולותשאינןחיים""חוכמותהןנאיביותתפיטות

התנטותמתוךמתגבשותהןהמדעי.הידעעםאחד

בתפיטותהמחזיקתרבותיות.תפיטותובהשפעתיומיומית

עלואי-ויתורולהתחפרותיתרלהכללותנוטהנאיביות

חקירהעלהמבוטטתהמדעיתלגישה,בניגודתפיטתו

טטודנטיםהיחשפותמתמדת.טפקהטלתועלשיטתית

בהםליצורעלולהמבואבקורטימדעיותלתיאוריות

זובדרך .המדעילידעוהתנגדותדיטוננטשלתחושה

שבוהלימודים,במישורמישורים:בשניהלומדמתפקד

היומיומיובמישורפורמאליות,דרישותאחרלמלאעליו

תהליכימעכבזהניגודהנאיביות.תפיטותיושולטותשבו

 .למידה
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מ IIמדעות Jעקרומוכות Iנ Iא Jות OIתפ
רםבקולהמרצההרהרלמדעיםהמבואמקורטיבאחד

,חגיםלאלקטרון,בדומהאנו.האם 2ביקוםמיקומנובעניין
דווקאשאנואוהאטום,לגרעיןהמשולההשמשטביב

מאזיניועםהטוגיהבירורהמערכת?במרכזמצויים

המדעית,בדעהמחזיקיםכולםכיטפקהותירלאהצעירים

לחקור,הוטיףהמרצהבמרכז.נמצאתשהשמשהגורטת

אחדלאאףשקט;השתררכך?חושביםאתםמדוע

עודשרכשהמדעיתהאמתאתלהטבירידעמטטודנטים

מידעהעברתתרבותשלטממןהיאזומבוכההילדים.בגן

הרווחותהנאיביותהתפיטותעםמתיישבשאינומדעי

לאשורומובןשהואמבליכמוטכמה,נרכשאךבציבור,

לציבור.

הביקורתית,ההכללהלביןהיומיומיהניטיוןשביןהפער

מורכבויותיה,עלהמדעיתהתפיטהלביןהישרהשכלבין

לעומקוהמדעיהמושגהבנתלביןהלשוןשגרתבין

זההפילוטופיםקהילתאתמעטיק-המדויקבהקשרו

הקהילהאתגםהאחרוניםהעשוריםובשנישנים,אלפי

טטודנטיםשלהגבוההשיעורלמידה.תהליכיהחוקרת

להשכלהבמוטדותהיטודמקצועותבלימודישנכשלים

 • 3האקדמיהטגלמחברירביםמטרידובעולם,באר')גבוהה

מרכזיגורםהןטטודנטיםשלנאיביותתפיטותלדעתנו,

המדעית.התרבותעםההתמודדותלקשיי

תפיטותינואתלנומקנהבהוגדלנושנולדנוהחברה

רפוילדרכימתייחטותאלותפיטותהעולם.עלהנאיביות

אללהתייחטותכלכליות,בעיותעםלהתמודדותמחלות,

בהתחשבותמהלכיםלתכנוןאומתפקדיםאנושבוהמרחב

לכללהתגבשלדוגמה,השיווק,תחוםוטיכויים.בטיכונים

ובמטגרתוהאחרוניםהעשוריםבמהלךאקדמימדעיתחום

צרכיוואתהצרכןאתהמעמידיםומודליםתיאוריותפותחו

גורטיםכךהארגון,העטקית.הלבותשומתההוויהבמרכז

מענהלתתכדיעצמואתלכווןאמורהשיווק,עקרונות

,הכרוךארוךבתהליך.מדוברהלקוחלצורכישיווקי

המענהועיצובהצרכיםהבנתלשםמשאביםבהשקעת

תפיטהרווחתהרחבבציבורכינראהזאת,חרףהנכון.

הציבורכינראההשיווק.לעקרונותהאמורבכלנאיבית

העיקריתשמטרתוכגוףהעטקיהארגוןאתתופש

הלקוח,צורכיכגוןטוגיותרווחים.צבירתהיאוהראשית

פחותכחשובותנתפטותרחוקלטווחוחשיבהאתיקה

לארגון·

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובהעל
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שנובשומדעתחומילנבינםרווחותנאיביותתפיטות

להנוכשביקשבהתננדותנתקלנלילאושנים.מאותלפני

שלבמהירותנעהארץכדורלפיהחדשנית,תפיטהעל

התקבללאהדבר . 4השמשטביבבמטלולוקמ"ש 100,000

בקצבנטיעהבולוניה,תושבישלמניטיונםאיש.דעתעל

לטוט,רתומהבענלה ,-17ההמאהבדרכיקמ"ש 10של

 .במקוםלעמידהתנועהשביוההבדלאתהיטבממחישה

מבליעצומהבמהירותנעהארץ,שכדורכואם ,ייתכואיך

במרכזנחהארץשכדורלהניחיותרטבירבכך?שנחוש

ההתמדה,חוקאתנלילאוניטחזהלקושיכתשובההיקום.

כאשרנםמאודנבוההבמהירותלנועמוטיפיםעצמיםלפיו

אתבמקצתלשנותכדיואילוכלל,כוחעליהםמופעללא

הוותקחרףאך .רבכוחלהפעילישנוף,שלמהירותו

בהקנייתועקביקושיקייםההתמדה,חוקשלהמופלנ

 • 5לתלמידים

ותיק)(מדעוהפיזיקהצעיר)(מדעהשיווקרקלא

שאינםמדעייםחוקיםעםהטטודנטיםאתמפנישים

העולם.עלשלהםביותרהבטיטיותההבנותאתתואמים

חללהואהעולםלפיושאימצה,החלקיקיוהמודלהכימיה

הרצףלתורתבטתירהעומדתחומר,חלקיקיהזרועריק

לרקמות,השלםהנוףאתפירקההביולוניהלעיו.הברור

האינטוףלחקירתהובילההמתמטיקהואברונים.תאים

תורתבקורטהטטודנטיםאחד .מדומיםמטפריםוליצירת

שבולימודתחוםפנשתילא"מעולםהתקומם:הקוונטים

בלתיאמיתותשלכל-כךנדולהכמותעליניחתה

זהתטכולכל-כך".קצרזמובפרקהדעת,עלמתקבלות

אופייניהואבלבד.הקוונטיםתורתללימודשמוראינו

המדע.תחומילרוב

תפיטהלבנייתחיוניפינוםמהוותהנאיביותהתפיטות

אדםכלעבורהמציאותלפירושהכרחיכליהומדעית.

למעכבילהשוותוניתוטכנולונית.בחברההמתפקד

נביטהבמונעםחיוניתפקידהממלאיםבזרעים,הנביטה

טילוקםואשרמתאימים,בלתיבתנאיםהזרעשלמוקדמת

מתפיטותהמעברבתהליךהנביטה.בתהליךלפנועעלול

תמיכהביואיזוועללשמורחשובלמדעיות,נאיביות

,לביו 6אינטואיציהלפתחביכולתוהטטודנטשלבאמונו
קיימותזו.אינטואיציהכלפיביקורתיתחשיבהטיפוח

הנאיביתמהתפיטהנפרדושלאטטודנטיםכיעדויות

מישורהואהראשווהמישורמישורים:בשנימתפקדים

תפישתםעלויתורמתוךלכאורהפועליםהםשבוהקורט,

לפתחניטיווללאאךטכנית,בנישהוהחלפתההנאיבית

אוטומטיתלתנובהנצמדיםהםזובדרךמדעית.הבנה

הפתרוואתרקמכיריםאלהטטודנטיםמוכרים.במצבים

לשםממנהטוטיםואינםהמרצהעל-ידיבכיתהשהוצנ

התיאוריהחלהעליהםשנםחדשים,במצביםניווט

הםשבוהחיים,מישורהואהשניהמישורהמדעית.

הנאיבית.בתפיטהלהחזיקמוטיפים

קוגניטיבי Dכחסנאיביותות Oתפי

וד Oיי Oבקור

נאיביותתפיטותכאשראמיתידיאלונלנהלניתוכיצד

ניתואיךמדעיות?לתיאוריותמקוםלפנותמטרבות

מטרתכילפרטומות,ימיוכלהחשוףטטודנטלשכנע

האמיתייםצרכיועללענותאלאלמכוררקלאהיאהארנוו

זיהה?טרםעצמוהואמקצתםאתאשרהלקוח,של

בהיקףחומרללמדהמרצהנדרשרביםמבואבקורטי

לחזרהרבותשעותלהקדישנדרשיםהטטודנטים .נרחב

הרביםהמאמציםחרףבו.ולהעמקהלתרנולוהחומר,על

המרציםמתלונניםהידע,ברכישתהטטודנטיםשמשקיעים

 • 2הנלמדהחומראתכהלכהמביניםאינםהטטודנטיםכי

שנערכוהבנהבמבחנילמצואניתוזולטענהחיזוק

להתבונוהטטודנטהתבקשאלהבמבחניםלטטודנטים.

שימושללאוימים,מטבתנאיםיקרהמהולנבאבתופעה

לאחרבחללטילינועכיצדלדונמה:מורכבים.בחישובים

בתנאיאוכלוטייהתניב,כיצדאולפעול?יחדלשמנועו

טטודנטיםעשריםשלקבוצהכךחקר 7דיטטהמחטור?
שלטדרהאצלםוזיהה MITב-במדעיטודקורטישהשלימו

בעולם.הדבריםפועליםשבהלדרךבנונענאיביותתפיטות

רביםבמקריםואילוהיטב,לעתים"עובדות"אלואמונות

מעדיפיםהטטודנטיםאךמטרתו,אתמחטיאותהו

מוכרת.בלתיבעיהמזהיםשהםפעםבכלעליהולהטתמך

הבעיהאתלפתורהלומדיםעלמקשותאלותפיטות

תנאיםשלבירורהדורשיםמורכביםמודליםבאמצעות

זומתננשותבענלותשצפוטטודנטיםלדונמה,טביבתיים.

שמפעילה,הכוחעוצמתאודותהמרצהידיעלנשאלובזו
.מרביתההתננשותבזמומהענלותאחתכללדעתם, 2

נרטההאחתעמדות:שתיביונחלקוהטטודנטים

יותררבכוחמפעילההשתייםשביוהנדולהש"הענלה

 :השנייההעמדהלפיואילויותר";מטיביתשהיאמפני

מהרנעהשהיאמפנייותררבכוחמפעילההקלה"הענלה

למרותהובעואלועמדותההתננשות".לאחריותר

-לפיווהתנובה,הפעולהחוקאתהכירושהטטודנטים
שמפעיללזהשווהשניעצםעלאחדעצםשמפעילהכוח

פירושויותרש"נדולהאמונה .הראשוועלהשניהעצם

אצלנברהיותר"חזקפירושויותר"מהיראויותר"חזק

הפעולהחוקאודותשלהםהידעעלשנחקרוהטטודנטים

והתנובה.

שנועדורביםמחקרכליפותחוהאחרוניםבעשורים

מדעיים.יטודחוקיאודותהטטודנטיםתפיטותאתלבדוק

 , FCI (Force Concept Inventory ( , 8הללומהכליםאחד
 30כולל FCIה-שאלווניוטוו.חוקישלבטיטיתהבנהבודק

אליהושצורפוהשנויותשהתשובותרב-ברירה,שאלות

,שבהםטטודנטיםמאותעםראיונותבטיטעלעוצבו

מתוהנאיביות.תפיטותיהםאתהטטודנטיםביטאו



שיקולהפעלתדורשתמושגיותלשאלותנכונותתשובות

דעותעלויתורתוךמדע,חוקיידיעתעלהנשעןדעת

מדעיםשלמדוטטודנטיםכיגילוהמחקרתוצאות .נאיביות

,נטוהמדעיהחוקעםהנאיביתתפיטתםאתלעמתמבלי

המוקדמותבתובנותיהםולדבוקלהוטיףהשאלהבניתוח

בידעלהשתמשבמקום-הנאיביותבתפיטותיהם-

במהלךשנרכשורעיונותהעדיפוהםכלומר, .המדעי

ישלשיטתם,עימה,המלומדת,התיאוריהפניעלהחיים

הטמטטר.מבחןאתרקלעבור

נערךטטודנטיםשלנאיביותעמדותבענייןמחקר

נבחנה .מכללותבשתיזהמאמרמחבריבידילאחרונה

עמדותיהםעללוותרטטודנטים 207שלהנכונותמידת

הקורטלימודבעקבותהשיווק,תורתבתחוםהנאיביות

כללים:היבטיםשישהבחנוהמחבריםלשיווק"."מבוא

הלקוחבצורכיהמתמקדהשיווק •

בארגוןתכנוניככליהשיווק •

נרכשתלעומתמולדתאישיתכיכולתהשיווק •

בארגוןעבודהכקודהשיווק •

מכירותלקידוםכאמצעיהשיווק •

מתמדתכמחויבותהשיווק •

בטפרותועיוןטטודנטיםעםראיונותבעקבות

כליפותח ,השיווקבהוראתהעוטקתוהפדגוגיתהמקצועית

הציגהיגדכלהשיווק.בתחוםהיגדים 36הכוללמחקר

הטטודנטבתפיטתטוגיהובחן ,מדעיתאונאיביתאמירה

מיוצגהיהההיבטיםמששתאחדכל .השיווקמקצועאת

כלגלדרהתבקשהטטודנט .היגדים 9עד 4ידיעלבשאלון

הגבוההההטכמהמידתאתייצג 5 ( 5-1במדרגהיגד

הטמטטרבתחילת-פעמייםהועברהשאלוןביותר).

בקורטהלימודבעקבותכיהעריכוהקורטמרצי .ובטופו

ומרביתםהטטודנטים,בעמדותמשמעותישינוייחול

לבחינת .השיווקלמקצועביחטמדעיתתפיטהיאמצו

שלהשיפורמדדאומץהטטודנטיםבעמדותהשינוימידת

 • 99-הייק

) 9 = (f-i) j (100-i 

כאשר:

i = מדעיותבתפיטותהמחזיקיםהטטודנטיםאחוז

הקורטבתחילת

f = בטיוםמדעיותבעמדותהמחזיקיםהטטודנטיםאחוז

הקורט

נמוכהשיפוררמת :שיפוררמותבשלושהבחיןהייק

0:;::9:;::0.3עבורבינוניתשיפוררמת , 9 > 0.3כאשר .6 , 

0:::9עבורגבוההשיפורורמת .6 

ביחטמשמעותישיפורחללאלמעשהכימראה 1טבלה

מתחילתהמדעיותלתפיטותהנאיביותהתפיטותשבין

לציוניםזכווהמרציםשהקורטיםאף .לטיומוהקורט

משמעותישינוייצרולאהם ,הטטודנטיםבמשובגבוהים

 .השיווקבתחוםהטטודנטיםשלהמרכזיותבתפיטותיהם
בשיווקבהצלחהראוהטטודנטיםמרביתעדיין ,לדוגמה

 .נרכשתיכולתמאשריותרמולדכישרון

איןכיללמודניתןכהעדשהוצגוהמחקריםמתוצאות

מאמץנעשהלאאםהנאיביותבתפיטותלשינוייםלצפות

חוקלהוכחתמאלפותדוגמאותהבאת .אותןלשנותמיוחד

נאיביתתפיטהעללערערכדימטפיקותאינןמדעי

ההצלחהלצורךהתלמיד.שלהחייםניטיוןעלהנשענת

אד-הוקדעותלאמץהטטודנטלעתיםמוכן ,בקורט

 • 10לטיומוטמוךהמתפוגגות

יווק" eל"מבואבקורס Dטי Jטוד Oהות Oתפיל e (D(באחוזיהתפלגות- 1טבלה
יפור eהומדדיומו, Oובהקורסבתחילתיווק, eב Dי Jו e Dלהיבטיביחס

מחויבות .ורותימכ .העבודהקוד .דיכולתג.תכנון .ביצורכ .אהיבט /תפיסהמועד

מתמדתנרכשתוןגבארלקוחהשאלוןהעברת

 68 28 57 39 62 68מדעית
הקורטתחילת

 12 52 16 36 13 15נאיבית

 70 28 59 36 63 71מדעית
הקורטטוף

 9 51 16 36 14 11נאיבית

9 0.094 0.026 -0.049 0.047 0.000 0.063 

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובהעל
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e תפיעמכהתמודדותהוראהיטותO ות
J מדעבכימודיאיביות

היאבמדעהיטודבלימודיכישלונותשלגבוהשיעור

 ,העולםבכלגבוההלהשכלהמוטדותעבורמטרידהבעיה

לתפיטותבחלקומיוחטוהואמובילים,מוטדותכולל

הטטודנטים.שלהנאיביות

מדעייםבנושאיםתפיטתישינוישיתחוללכדיכינמצא,

 : llתנאיםארבעהשיתקיימוהכרחי

 .רצוןאי-שביעותתחושתמעוררתהקיימתהתפיטה •

הלומדדעתעלמתקבלתהחדשההתפיטה •

) telligible חi (. 
 .) plausible (בלומדאמוןמעוררתהחדשההתפיטה •
מאפשרת- ) fruitful (פורייההחדשההתפיטה •

,בהשוואהיותררחבבעיותמגווןעםהתמודדות

 .הקודמותלתפיטות

16 

התפיטותעםלהתמודדהחליטארדומהרו llמזור

הוצגולטטודנטיםעמיתים".תאהור"באמצעותהנאיביות

תשובותכמהולצדן ,מושגיותשאלותהשיעורבמהלך

תפיטותלצדנאיביותתפיטותהמשקפותאפשריות

הנראיתבתשובהלבחורהתבקשוהטטודנטיםמדעיות.

הטטודנטיםביןדיוןהתקייםהשיעורבהמשךלהם.

הנכונהבתשובהלבחורהטטודנטיםהתבקשוושובבנושא,

רביםטטודנטיםתרויוזהדיוןבעקבותכיהתבררלדעתם.

בשלבהשתמשובה ,הבעיהלפתרוןהנאיביתהגישהעל

בעקבותהתרחשהשינוי .מדעיפתרוןואמצוהראשון,

בתפיטההמחזיקיםעמיתיםעמדותמולעמדתםהצגת

השונותהתפיטותביןהעימות ,מזורלדעת .מדעית

אלהמדעיתישהגהשלביתרונהלהבחיןלטטודנטמאפשר

איכותיותבשאלותםגלאא ,מורכבתרגילבפתרוןרק

היומיום.בחייפוגששהואלאלוהדומות

פיתחנאיביותתפיטותעםלהתמודדותאחרתגישה

המכונהזוגישהקרולינה;צפוןבאוניברטיטת 12ביכנר
SCALE-UP , במהלךולעמתלבחוןלטטודנטיםמאפשרת

מדעיותתפיטותמולהנאיביותתפיטותיהםתאהשיעור

חקרתהליכיעלהמבוטטתלמידהשיטתבאמצעות

אתלנהלהואזובשיטההמורהתפקיד .צוותועבודות

מחודשתלבחינההטטודנטיםאתולהביאהלמידהתהליך

בפניהם.העומדיםהאתגריםמולעמדותיהםשל

בקורטיהפיזיקההוראתםישנבמשךהופקדה MITב-

בהמחשותבהדגמות,שהפליאוהמרציםמיטבבידיהבטיט

הדבראךנלהב,טטודנטיםקהלבפניתיאטרלייםומופעים

 .-20%כ-הגבוההכישלונותשיעוראתמהותיתשינהלא

הצעהשילהג 3ודוריבלצ'ראתהובילהמטרידהמצב
לשיטתוםאבהת .במוטדההוראהדפוטילשינויחדשנית

שבהטדנהבכיתתההרצאותאולםהוחלף , 12ביכנרשל

תשעהם,יעגולשולחנותטביבטטודנטיםכמאהיושבים

 .חקרבפעילותהזמןמרביתועוטקיםשולחן,כלליד

במשךלכןקודםשההשם ,תהיהכמחזיתעברהמרצה

זוקרבהלטטודנטים.מיידיתלקרבההשיעור,זמןמרבית

הנאיביותהתפיטותביןבגישורלהםלטייעעליומקלה

הנקוטהאקדמיהחופשחרףות.יהמדעהתפיטותלבין

הקורטיםבשיעוריבנוכחותהטטודנטיםחויבו ,זהבמוטד

נאיביותתפיטותאותןעםלהתמודדמנתעלהללו

זההמופעלת,זושיטהיישוםבעקבות .להיעלםהמטרבות

היטודבקורטיהכישלונותשיעורירד , MIT-בשניםשלוש

 .-8%לכ-20%מבפיזיקה

נאיביותתפיטותשישנוהוראהטותישלגלותבניטיון

השתתפובומקיף,מחקר 9הייקערךטטודנטים,של
הוא .מכניקהקורטי-62בשלמדוטטודנטים, 6,542

קיוםומחייבתהטטודנטיםאתהמפעילההוראהביןהשווה

,12ביניהםאינטראקציה -48בשהופעלהכפי, 11,10,8,2

מתמקדבהמטורתית,הוראהלבין ,) N = 4458 (קורטים

קורטים-14ב,שהופעלההלימודנושאיבהרצאתהמורה

) 2084 = N (. המחקרשאלוןעלענהטטודנטכלFCI אשר

אתבחןהייקותנועה.כוחותבנושאתפיטותיותאבדק

ביןהטטודנטיםשלהמדעיותבתפיטותשחלהשיפורדתימ

וחדמובהקותהיוהמחקרתוצאותלטיומו.הקורטראשית

כפולבשיעורלשיפורהובילהמפעילההוראה .משמעיות

) 0.48 = g ( בביצועיהמתמקדתמטורתיתלהוראהבהשוואה

 .) g = 0.24 (המרצה
המאפשריםלמידהשתהליכיעולההללומאותגהדומכל

לתפיטותהנאיביותהתפיטותביןדיאלוגםיילקלטטודנט

התפיטותשתימצויותשבומודלבנייתמאפשרים ,מדעיות

יתבצעהנאיביתהתפיטהעלהוויתור . 14,13משקלבשיווי

מגבלותיה.הבנתלאחררק

J יO ראיווe כייבארץווe ומe הוראהיטות
איביות Jות Oתפיוי Jי eכ

בלימודיהחוקרתההוראהגישתשלהצלחתהחרף

רה"ב,אבנוטפותאוניברטיטאותובעשרות MITב-הפיזיקה

שלהנאיביותבתפיטותלשינויהביאההיאשבהן

עדייןיושמהלא ,הלימודייםהישגיהםולשיפורהטטודנטים

לכךהטיבותאחת .בישראלאקדמייםבמוטדותזושיטה

שיטתואימוץמרצהשליהמטורתמהתפקידשהפרידהאהי

יותרומורכבתמאתגרתלמידהבטביבתחדשניתהוראה

 .הטגלחברילמרביתקלאינו
 ,בכרמיאלבראודהאורטלהנדטההאקדמיתהמכללה
לפיההחדשנית,הגישהלהטמעתמאמציםכיוםמשקיעה

1חוקרתבדרךפעילההוראה להבנתהטטודנטאתתקרב 5

שזכוטותישבאימוץכרוךזוגישהאימוץ .המדעעקרונות

זושיטהלעיל.המוזכרת SCALE-UPשיטתכגון ,להצלחה

יושביםבה ,טדנאיתבכיתהההרצאותאולםאתמחליפה



 ·) 1תמונה(ראהענוליםשולחנותטביבהטטודנטים

 .הטדנהמרכזאלהכיתהבחזיתמעמידהעוברהמרצה

משימותעםהטטודנטיםמתמודדיםהשיעורבמהלך

מתפקדתהכיתהמעבדה.ובניטוייבעיותבפתרוןועוטקים

פעילותםעלמדווחים,והצוותיםמחקרכקבוצת

טביבתבתכנוןמתמקדהמרצהתפקידותוצאותיה.

אמיתיבזמןיעילמשובומתןהטטודנטיםהפעלתהלמידה,

.הפעילותהאתנריםמולהטטודנטיםהתמודדותבעת

המרצהביןתקשורתברשתמטתייעתבכיתההלימודית

שליפתמאפשרתהרשתעצמם.לביןובינםלטטודנטים

מתןבעיות,הצנתממוחשבים,מודליםהצנתמשימות,

 .ועודדיוןקבוצותקיוםמשוב,

-נהומת כהוער-לינהור j7ווצפבאוניברסיטתהרצאהתיתכמראהא 1

 .תתימסורלהרצאה
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